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Πρόλογος 
 
   Στο περίφηµο Βυζαντινό Λεξικό της Σούδας , του 11ου αιώνα, υπάρ-
χει µία φράση, η οποία αποδίδεται στον Πλάτωνα, για τα συστατικά της 
σωστής παιδείας. Πολύ εύστοχα προσδιορίζει ότι «τρία τά µέρη τῆς εὐµα-
θείας. Ἀγχίνοια, µνήµη, ὀξύτης». Αµέσως µετά ερµηνεύει ότι «µνήµη µέν 
ἐστι τήρησις ὧν ἔµαθε τις, ὀξύτης δέ  ἡ ταχύτης τῆς διανοίας, 
ἀγχίνοια δέ τό ἐξ ὧν ἔµαθε θηρεύειν καί ἅ µή ἔµαθεν».   
   Θέλουµε να σταθούµε σε αυτό το τελευταίο, την αγχίνοια, την οποία 
ερµηνεύει ως την ικανότητα να προχωρά κανείς πέρα από αυτά που έµαθε 
και να ανακαλύπτει µόνος του νέα πράγµατα. Πιστεύουµε ότι είναι κεφα-
λαιώδους σηµασίας εκπαιδευτική πρακτική να καλλιεργούµε στους µαθητές 
µας την δεξιότητα να  αυτενεργούν ώστε να µπορούν  να θηρεύουν και ε-
κείνα τα οποία δεν διδάχθηκαν ρητά.  
   ∆υστυχώς, κατά κανόνα, η καθιερωµένη πρακτική στα Σχολεία 
του τόπου µας είναι η άκριτη, η ανούσια και η τυποποιηµένη συσσώρευση 
«γνώσης». Για τα Μαθηµατικά όµως, απαιτείται το αντίθετο. Ο δόκιµος Μα-
θηµατικός πρέπει να είναι ακριβής, να αναζητά λύσεις, να εφευρίσκει µεθό-
δους και να αναγνωρίζει τις συνάφειες µεταξύ φαινοµενικά ασύνδετων ι-
δεών. Όπως ορθά γνωµοδοτεί ο Ιάµβλιχος στο «Περί κοινής Μαθηµατικής 
Επιστήµης», το ποιοτικό χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τα Μαθηµατικά από 
τις άλλες επιστήµες είναι ότι «ὁδός γάρ ἀπό ζητήσεως εἰς εὕρεσιν, καί 
ἀπό µαθήσεως εἰς ζήτησιν καί εἰς εὕρεσιν, ἡ διά τῶν µαθηµάτων (δη-
λαδή των Μαθηµατικών) ἐστί πραγµατεία».  
   Το ανά χείρας βιβλίο γράφτηκε µε όλα τα παραπάνω κατά νου. Το 
αποτέλεσµα είναι ένα βιβλίο το οποίο στέκεται αντιδιαµετρικά από την απο-
στήθιση και την ασταθή επιφανειακή γνώση. Σκοπός του είναι, πρώτα από 
όλα, να δώσει στον υποψήφιο µαθητή γερές βάσεις Μαθηµατικών ώστε να 
επιτύχει στην Ανώτατη Σχολή της επιλογής του. Αλλά οι σκοποί του βιβλίου 
δεν σταµατούν εκεί. Πιστεύουµε ότι το να έχει κανείς αποκλειστικό στόχο 
«να µπει σε µία Σχολή» είναι εσφαλµένη επιλογή. Η επιστήµη δεν τελειώνει 
µε την εισαγωγή στα ΑΕΙ αλλά, ουσιαστικά, αρχίζει τότε. Συνεπώς, ένας 
από τους παράλληλους σκοπούς του βιβλίου είναι να δώσει στον  µαθητή  
τα εφόδια για απρόσκοπτες Πανεπιστηµιακές  σπουδές, στο µέλλον.  
   
Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα µέρη. Το πρώτο περιέχει «Ερωτήσεις κρί-
σης – Κρυµµένα λάθη». Πρόκειται κυρίως για παράδοξα τα οποία ελέγχουν 
την στερεότητα των γνώσεων. Σε αυτό το σηµείο ακολουθήσαµε τον Ευ-
κλείδη ο οποίος είχε γράψει ένα κείµενο µε τίτλο Ψευδάρια. Το ίδιο το κείµε-
νο έχει δυστυχώς σήµερα χαθεί, αλλά µας δίνει την πληροφορία ο Πρόκλος 
στο Υπόµνηµα στο α’ των Στοιχείων του.   



 

Λέει σχετικά για τον Ευκλείδη ο Πρόκλος ότι «γυµνάζειν µέν δυνησόµεθα 
τούς ἀρχοµένους τῆς θεωρίας ταύτης (δηλαδή της Γεωµετρίας) πρός 
εὕρεσιν παραλογισµῶν [...] καί τοῦτο δή τό σύγγραµµα [...] Ψευδαρί-
ων ἐπέγραψε [...] τῆς πείρας τόν ἔλεγχο τῆς ἀπάτης συναρµόσας».   
Ένας καλά προετοιµασµένος µαθητής θα πρέπει, στο τέλος, να µπορεί να 
ερµηνεύσει όλα τα παράδοξα στο πρώτο µέρος. Ας σηµειώσουµε όµως ότι 
κάποια έχουν αρκετά κρυµµένο το σφάλµα, και πιστεύουµε ότι θα τα βρουν 
ενδιαφέροντα και οι επαγγελµατίες Μαθηµατικοί.  
   Το δεύτερο µέρος του βιβλίου αποτελείται από «Ασκήσεις Α’ οµά-
δας». Οι ασκήσεις αυτές είναι εισαγωγικές και κατάλληλες για τον µαθητή ο 
οποίος πρωτοδιαβάζει την σχετική θεωρία από το Σχολικό βιβλίο. Το τρίτο 
µέρος είναι οι «Ασκήσεις Β’ οµάδας». Πρόκειται για πιο σύνθετες ασκήσεις, 
κατάλληλες για την πρώτη επανάληψη του µαθητή. Η σωστή προετοιµασία 
για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ, ιδίως για Σχολές µε υψηλή βάση, 
απαιτεί µεγάλη ευχέρεια σε αυτό το τµήµα του βιβλίου. Όµως από µόνη της 
αυτή η ευχέρεια δεν επαρκεί για την σε βάθος γνώση των Μαθηµατικών. 
   Το τέταρτο, εκτενέστερο και ουσιαστικότερο, µέρος του βιβλίου είναι 
οι «Ασκήσεις Γ’ οµάδας». Τα θέµατα εδώ είναι όλα απαιτητικά. ∆εν υπάρ-
χουν ερωτήσεις ρουτίνας. Για διευκόλυνση του µαθητή ή του καθηγητή, ο 
οποίος διδάσκει από το βιβλίο, έχουµε σηµειώσει τις ασκήσεις σε αυτό το 
τµήµα του βιβλίου µε έναν, δύο ή τρεις αστερίσκους ανάλογα µε την δυσκο-
λία τους: οι κάπως πιο εύκολες έχουν ένα αστερίσκο, οι µεσαίας δυσκολίας 
έχουν δύο και οι δυσκολότερες, τρεις. Ο µαθητής που θα καταφέρει να λύ-
σει όλες τις ασκήσεις στη Γ’ οµάδα σηµαίνει ότι έχει, για την ηλικία του, πο-
λύ γερές βάσεις Μαθηµατικών. Έχουµε την πεποίθηση ότι ακόµα και οι ε-
παγγελµατίες Μαθηµατικοί θα βρουν σε αυτό το τµήµα του βιβλίου πολλά 
θέµατα που θα ελκύσουν το ενδιαφέρον τους.  
   Τέλος παροτρύνουµε τους µαθητές και, ιδίως, τους Καθηγητές να 
παρακολουθούν τα forum µέσω ίντερνετ, τα οποία ασχολούνται µε θέµατα 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Υπάρχουν αρκετά forum µε εξαιρετικό 
υλικό και ζωντανές συζητήσεις. Ένα από τα πιο επιτυχηµένα είναι το 
http://clubs.pathfinder.gr/MATHEMATICA/ , το οποίο συνιστούµε ανεπιφύ-
λακτα. Ειδικά θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε µερικά από τα πιο δραστήρια 
µέλη αυτού του forum, όπως οι Γρηγόρης Κωστάκος, Νίκος Μαυρογιάννης, 
Κώστας Σερίφης, Μπάµπης Στεργίου, Βασίλης Στεφανίδης και Αλέξανδρος 
Συγκελάκης  για το πολύ ωραίο υλικό που έχουν δώσει στην Μαθηµατική 
κοινότητα. Πολλά από τα θέµατα που διαπραγµατευόµαστε στο βιβλίο 
προέρχονται από το εν λόγω forum.  
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